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Prioriteret miljøtilsyn den 13-04-2016
Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 13-04-2016 gennemført
et varslet prioriteret miljøtilsyn på Skarrild Bilservice ApS, Hovedgaden 36,
6933 Kibæk.
Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelsei. Tilsynet er udført
som et deltilsyn, hvor virksomhedens væsentligste miljøforhold er gennemgået.
Følgende forhold blev kontrolleret:
-

Oplag af farligt affald.

Virksomheden var repræsenteret af ny ejer, Jan Balle Strand.
Tilsynet blev foretaget af Pernille Kjeldsen.
Vi modtager gerne bemærkninger til afrapporteringen indenfor 14 dage.
Herefter betragtes indholdet at stemme overens med de faktiske forhold, og
tilsynsbrevet bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside iht. krav i tilsynsbekendtgørelsenii.
Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke.
Offentliggørelsen sker på www.herning.dk/offentlighoering.
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
1. Indskærpelse for ukorrekt opbevaring af farligt affald.
1. Indskærpelse for ukorrekt opbevaring af farligt affald.
Ved tilsynet kunne det konstateres, at farligt affald i form af kølevæske og
vand fra bremsevasker opbevares i ABAS containere, udendørs på flisebelagt
underlag.
Af autoværkstedsbekendtgørelsen, fremgår det at affald skal placeres i egnede beholdere og under tag.
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Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så
kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

Farligt affald skal endvidere placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb.
Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.
Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.
Jf. autoværkstedsbekendtgørelsen indskærpes det, at der enten etableres en plads, jf. ovenstående eller at containerne sættes ind på værkstedet, et sted hvor der ikke er mulighed for,
at spild kan løbe til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.
Forholdet vil blive kontrolleret efter den 1. juni 2016.
Bemærkninger om spildevand
I værkstedet er der afløbsrist med afledning til sandfang og dernæst via olieudskiller til offentlig kloak. Olieudskilleren og sandfanget tømmes årligt.
Der foreligger ikke en egentlig spildevandstilladelse, men ved tilsynet i 2015, blev der forevist
en række kloaktegninger, der nu ligger i kommunens arkiv i form af fotos.
Dertil findes kloakplan med angivelse af afløb til olieudskiller, dateret 23. juni 1986.
Der vurderes ikke for nuværende, at være grundlag for at påbyde ændringer i forhold til spildevandsafledningen.
Virksomhedstype
Virksomheden er omfattet af § 2 stk. 1, 7) i brugerbetalingsbekendtgørelseniii.
Virksomheden er omfattet af autoværkstedsbekendtgørelseniv.
Brugerbetaling
Kommunen skal opkræve brugerbetaling for tilsynet. Der opkræves brugerbetaling for den
tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet (både før, under og efter). Timeprisen fastsættes
årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober.
Få yderligere oplysninger på www.erhverv.herning.dk.
Med venlig hilsen

Pernille Kjeldsen
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Lov om miljøbeskyttelse, nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015.
Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.
iii Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.m. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1417 af 2. december 2015.
iv Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., nr. 1733 af 21. december 2015.
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